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«Громадське радіо» - 
незалежна розмовна 
радіостанція поза 
контролем олігархів, 
політиків або держави



НАША ІСТОРІЯ ТА ЦІННОСТІ

За чотири роки із маленького подкаст-
радіо «Громадське радіо» перетворилося 
на мережу, що мовить 24 години на добу 
на 17 частотах у шести регіонах України. 
Нас слухають десятки тисяч людей щодня, 
у Києві, Дніпрі, на Донеччині, Луганщині, 
Одещині та Черкащині. Через сайт hromads-
keradio.org нас слухають і читають по всій 
Україні, а також по цілому світі. Понад 70 
людей щодня виготовляють дев’ять годин 
прямого ефіру і більше 60 публікацій на сайті.

 

«Громадське радіо» стало фактично єдиною 
в країні групою радіожурналістів, які будують 
незалежну станцію, залишаючись поза 
контролем олігархів, політиків або держави. 

Ми принципово лишаємось неприбутковою 
організацією. Усі ресурси, що нам вдається 
залучити, ми використовуємо для того, 
щоби надати інформацію нашим слухачам 
і допомогти їм прийняти власні рішення. На 
відміну від комерційних мас-медіа, гроші 
для нас не мета, а засіб. Наш успіх був би 
неможливий без участі наших доброчинців.

Нашим головним 
пріоритетом є 
сприяння створенню 
незаангажованого 
та відповідального  
мовлення



2017-ий став роком нових викликів та зміни 
формату для Громадського радіо. Наш головний 

пріоритет залишається незмінним – ми створюємо 
незаангажоване та відповідальне мовлення. 

2017 РІК ДЛЯ ГРОМАДСЬКОГО РАДІО І НАШИХ СЛУХАЧІВ



Ми створили 15 нових програм і проектів, на 
теми від прав людини до сучасного джазу. 
Серед них:

“Звільніть наших рідних”
програма про політв’язнів і полонених. 
Програму ведуть родичі українських 
політв’язнів - сестра Олега Сенцова Наталя 
Каплан, брат Євгена Панова Ігор Котелянець

“Громадське радіо в твоєму місті”
проект у рамках якого ми вирушаємо 
в поїздку по всій Україні, аби надати 
незаангажовану платформу для виступу 
місцевим активістам, владі та лідерам 
думок

“Цією людиною був Альберт Ейнштейн”
науково-популярне радіошоу

“Правда проти політиків”
тверезий погляд на все, що говорять 
політики. Спільний проект Громадського 
Радіо та VoxUkraine



Музичні програми:
“Мова джазу” з Михайлом Балогом, “Jazz 
Train from Ukraine”, “Нова українська”,  
“Музична грамота”, “Корінці”

“Грамадская хваля”
подкаст про Бєларусь і Україну, для Бєларусі 
та України. Волонтерський проект, що 
виходить білоруською та російською, а 
інколи і українською, мовами

А також такі програми як: “П’ята графа”, “Доведи, що 
кохаєш”, “Реформи: інструкція до використання”, “У.Б.Д”, 
“Права людини”, «Сусіди ПРО».  Частина з них вийшли в 
наш ефір уже на початку 2018 року.



450 836 ГРИВЕНЬ 
зібрано від наших 
слухачів та слухачок

Громадське радіо зібрало 450 836 гривень 
від наших слухачів та слухачок. Цілий рік ми 
збирали доброчинні внески на платформі 
колективного фінансування проектів 
«Спільнокошт» у проекті «Громадське радіо 
у твоєму місті». Наші доброчинці довірили 
свої внески на розвиток незалежного 
українського медіа. 



Поки тривала кампанія ми провели 16 
майстер-класів та лекцій, 2 радіовечірки, 
1 благодійний розпродаж речей та 3 
благодійні аукціони онлайн (частина грошей 
з аукціонів ми передали у Фонд допомоги 
онкохворим дітям «Краб»).

Наші доброчинці дуже і дуже різні. Це і 
Марія Сергіївна з смт Петропавлівка, яка 
щомісяця перераховувала нам з пенсії 100 
гривень попри насміхання місцевого банку. 
Це і Олександр Старинський, який слухає 
нас із Франції, називає Громадське радіо 
шматочком України у навушниках та кожен 
раз перераховує по декілька тисяч гривень.

16 майстер-класів та лекцій
2 радіовечірки
1 благодійний розпродаж речей 
3 благодійні аукціони онлайн 

Провели виїзні прямі ефіри 
Громадського радіо у Львові 
(вперше в рамках «Форуму 
видавців»), Луцьку, Харкові, 
Маріуполі, Костянтинівці, Дніпрі, 
Черкасах, Шполі, Києві Ефіри 
відбувалися у рамках Масштабного 
Проекту «Громадське радіо 
у твоєму місті», в якому ми 
вирушаємо в поїздку по Україні, 
аби надати незаангажовану 
платформу для виступу місцевим 
активістам, владі та лідерам 
думок, а також зустрітися зі своїми 
слухачами та відповісти на всі ваші 
запитання. Цей проект триває у 
2018 році!



4 вересня 2017 року програма «Громадська хвиля» 
знов зазвучала на першому каналі Українського 
радіо, як це було упродовж 2014-2016 років Для 

Громадського радіо – це означає залучення 
більшої аудиторії, за нашими підрахунками, 

близько 50 тисяч слухачів за вечір на 149 
передавачах по всіх великих українських містах, в 

тому числі, на частоті 105 FM у Києві.

Зробили щорічною Премію «Media etc. 2.0» разом 
із нашими парнерами з Інституту податкових 
реформ «Media etc. 2.0» — це Національна премія 
для фахових медійників, що спеціалізуються 
на економічній проблематиці та висвітлюють 
процес реформування економіки України, зміни 
у податковій сфері, підтримку та розвиток 
вітчизняного підприємництва. Дебютувавши у 
2016 р., премія здобула визнання серед медійної 
спільноти та відкриває нові можливості.

Ми змінили формат, додавши відеоверсії програм 
до звуку, фото та тексту У 2017 році Громадське 

радіо запустило повноцінні відеотрансляції зі 
студії та розпочали успішний документальний 
відео-проект «Моя історія». «Моя історія» - це 

короткі документальні історії відомих і невідомих 
людей в контексті важливих подій країни, де за 

декілька хвилин можна прожити, відчути і почути 
атмосферу часу.

«Громадська 
хвиля» знов 
зазвучала на 
першому каналі 
Українського радіо

«Media etc. 2.0» — 
Національна премія 

для фахових 
медійників

Додали 
відеоверсії 
програм до 
звуку, фото та 
тексту



Ведучі Громадського радіо Лариса Денисенко та Андрій 
Куликов стали посланцями доброї волі ООН, а Ольга 
Веснянка стала фіналісткою Конкурсу «Репортери надії 
в Україні» за матеріал «Як боротись з ксенофобними 
листівками» (спільна програма Ромського радіо Chiriklo 
та Громадського радіо). За значний особистий внесок у 
розвиток телерадіопростору та з нагоди Дня журналіста 
Нацрада відмітила роботу Директора ПГО ТРК «Громадське 
радіо» Олександра Бузюка.



Громадське радіо потрапило до топ українських 
компаній, які не дискримінують на робочому 
місці та визнано найращим місцем для 
роботи за версією Українського індексу 
корпоративної рівності. Індекс – це національне 
дослідження корпоративної політики, правил 
та практики українського бізнесу щодо 
заборони дискримінації на робочому місці та 
підримки рівності і розмаїття. Український 
індекс корпоративної рівності ініційований ВБО 
«Точки опори», та виконується у партнерстві з 
Жіночим консорціумом України та Національною 
асамблеєю інвалідів за підтримки Коаліції з 
протидії дискримінації та Міжнародного Фонду 
«Відродження». 

Громадське радіо постійно працює над 
об’єднанням журналістів та редакцій над 
спільними цінностями та саморегуляцією. Так, 16 
листопада 2017 року, в День радіо, Громадське 
радіо ініціювало і провело разом із Радіо Свобода, 
Українське радіо — ua:суспільне, Радіо «Хаят», 
«Радіо Крим.Реалії» та «Донбасс Реалии» спільну 
Дискусію «Радіо об’єднує Україну: Донбас і Крим 
у загальноукраїнському радіопросторі». Говорили 
про роль Радіо в об’єднанні України, Донбас і Крим 
в інформаційному полі, інформаційний вакуум та 
шляхи його подолання. 

Громадське радіо потрапило до топ українських 
компаній, які не дискримінують на робочому місці 



Крім того, Андрій Куликов, 
Голова Правління ГО 
“Громадське радіо” у 2017 році 
продовжив свою роботу як 
голова Комісії з журналістської 
етики України, корпоративного 
інституту громадянського 
суспільства, що розглядає 
конфліктні ситуації етичного та 
професійного характеру.



АУДИТОРІЯ   



НАМ ПИШУТЬ

Доброго дня! Мене звати В’ячеслав, 
живу у місті Кам’янське (колишній 
Дніпродзержинськ) Дніпропетровськоі 
обл., слухаю Громадське за допомогою 
TuneIn. Я підтримую Громадське радіо 
тому, що Громадське радіо підтримує 
мене. Слухаючи ефіри Громадського 
радіо я перевіряю своі координати в 
інформаційному просторі, це окрім 
того, що дізнаюся новини. Часто 
програми Громадського стають для 
мене своєрідним “лікбєзом” в питаннях, 
які інші засоби інформаціі або взагалі 
не висвітлюють, або висвітлюють не 
зовсім коректно (м’яко кажучи). Бажаю 
успіхів всім хто створює Громадське!

Добрий день, Громадське радіо. Мене 
звати Олександр і я хочу розповісти, чого 
підтримую та слухаю “Громадське радіо”. 
По-перше, ГР виглядає як справжнє 
розмовне радіо європейського рівня. По-
друге, на ньому розмовляють про те, що 
саме цікаве суспільству без поділу його на 
так звані “соціальні” та інші групи і при тому 
залишаються максимально об’єктивним. По-
третє, воно справді НЕЗАЛЕЖНЕ. Я особисто 
слухаю “Громадське радіо” на радіоприймачі 
(проживаю в Києві) та в мережі Інтернет під 
вас роботи за ПК чи планшетом. Я був би 
радий тому, що Громадське радіо мовило 
в обласних центрах чи навіть - в містах 
обласного значення, а в Києві здобула 
частоту для мовлення у “верхньому ФМ-
діапазоні” (87,5 - 108) Щиро Ваш слухач! 
Успіхів Вам в роботі та розвитку!

Дорога редакція, Дуже дякую вам за 
роботу яку ви робите, за прозорий, 
незалежний інформаційний контент. 
Уважно слухаю ваші прями ефіри та 
випуски онлайн. Так як я проживаю в 
Севастополі але більшість часу працюю 
та подорожую по світі для мене 
засобом отримання якісної інформації 
про Україну і Світ є ваш онлайн 
додаток. Бажаю Вам подальшого 
розвитку і незалежного віщування. 

З повагою, Максим С.



ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА / ПРОЕКТИ

Ми просуваємося до своєї мети завдяки міжнародній технічній 
допомозі на підтримку незалежної преси. Зокрема, донорами було 
підтримано такі проекти:

 � Проект “Говорить Донбас: розвиток радіомовлення 
для Донецької та Луганської областей 2017-2018 року” 
(впровадження 1 липня 2017 – 31 березня 2018) від 
Міністерства закордонних справ і у справах Співдружності 
націй Великої Британії. 

 � Виготовлення радіопрограм “Ранок з Громадським радіо” 
(впровадження 21 квітня 2017 - 30 липня 2017) від Фонду 
міжнародної солідарності (Польща). 

 � Проект “Мовлення та стійкість” (впровадження 1 квітня 2017 - 
31 липня 2017) від  Європейського фонду за демократію. 

 � Проект “Підтримка децентралізація в Україні”, радіопрограма 
“Територія” (впровадження 12 лютого 2015 – 3 квітня 2018) від 
шведського фонду “Skat Consulting Ltd”. 

 � Радіомарафон Громадського Радіо “Порядок денний місцевих 
реформ у Донбасі” (впровадження 1 лютого 2017 – 31 березня 
2017) від Української ініціативи зміцнення громадської довіри 
(UCBI).

 � Радіопрограма “Точки опори” (впровадження 1 вересня 2015 – 
31 серпня 2017) від Міжнародного медичного корпусу (IMC).

 � Проект “Громадське радіо у твоєму місті” (впровадження 15 
липня 2017 – 15 липня 2018) від Королівства Нідерландів. 



 � Радіопрограма «ППП: Правда проти політиків»(впровадження 25 вересня 2017 – 25 вересня 2018) від 
Державного департаменту США.

 � Проект «Нова стратегія креативного контенту та бізнесу Громадського радіо» (впровадження 1 
вересня 2017 – 28 лютого 2018) від Української ініціативи зміцнення громадської довіри (UCBI).

 � Проект “Ромський проект Chiriklo на Громадському радіо” (впровадження 1 лютого 2017 року – 31 
січня 2018 року)  від Міжнародного фонду «Відродження».        

 � Проект «Права людини на Громадському радіо» (впровадження 1 квітня 2017 – 31 жовтня 2017) від 
Фонду Генріха Бьолля в Україні. 

 � Радіопрограма «Ген Справедливості» (впровадження 1 жовтня 2016 – 31 жовтня 2017) від 
Канадського бюро міжнародної освіти

 � Радіопрограма «Реформи: інструкція до використання» (впровадження 1 вересня 2017 – 31 серпня 
2018) від  ГО “Інститут економічних досліджень та політичних консультацій”


